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Staroměstská věž Karlova mostu, vpravo socha sv. Iva, patrona právníků, vlevo v pozadí klášter velmistra křižovníků s červenou hvězdou. 
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Pozvánka na prezentaci a požehnání knihy  
J. R. Tretery České paměti 

 

Srdečně zveme všechny členy a přátele Společnosti pro církevní právo na 85. večer SPCP, který 

se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 v 17.00. Již před delší dobou jsme si k tomuto účelu 

zamluvili reprezentační sál Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v jehož čele je reliéf české 

národní mučednice, poslankyně a právničky JUDr. Milady Horákové. Sál najdete v přízemí za 

Myslbekovou sochou Oddanosti. Nese číslo 38. K dispozici k sezení máme i prostor před sálem 

s bufetovým zařízením. 

Během slavnostního večera bude představena nejnovější kniha Jiřího Rajmunda Tretery 

České paměti: dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů 

v posledních 120 letech, Leges, Praha, 2022, 508 s. Nejprve autor a jeho spolupracovníci vylíčí, 

jak knihu za půl roku od vydání Osmnácti balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí pod 

názvem Ukončete návštěvy, dveře se zavírají, vytvořili, ale jak se přitom myšlenky těchto no-

vých pamětí tvořily bezmála dvacet let. 

Hlavním bodem programu bude autorské čtení několik úryvků z Pamětí. Jednotlivá čtení 

hudebně doplní doc. Záboj Horák hrou na ukulele. Po kněžském požehnání knihy ke konci 

programu bude pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení: pár chlebíčků, trocha vína, 

hodně nealkoholických nápojů. 

Knihu je možné již nyní objednat na internetových stránkách nakladatelství Leges. 

 

 

 

Odpovědi čtenářů – z redakční pošty 
 

Mgr. Jan Hájek, jáhen Církve československé husitské z Karlových Var, 

emeritní český námořník a jeho manželka Marie Michaela píší: 

 

Vážený pane profesore Tretero, náš milý příteli, 

dovolte mně, abych Vám pogratuloval k vydání knihy České paměti, a zároveň chci po-

dotknout, že obdivuji Vaši vitalitu a vášeň pro psaní pamětí týkající se Vašeho života.  

Již jsem pomalu na prahu vzpomínek na své mládí, ale zatím ho nehodlám překročit. Moje 

myšlenky mě zanesly daleko od domova až tam, kde jsem prožil část svého života, tedy – na 

vlnách světových oceánů.  

https://www.knihyleges.cz/ceske-pameti-dobrodruzny-zivot-pravnika-profesora-pravnicke-fakulty-a-kneze-a-jeho-rodicu-v-poslednich-120-letech
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Proto jsem se rozhodl pokračovat ve svém díle a částečně shrnout vzpomínky svých kolegů 

– námořníků a lidí, kteří strávili dlouhá léta na našich lodích, které již nikdy nebudou brázdit 

moře a navštěvovat přístavy všech světadílů.  

Blahopřeji Vám upřímně – a je to rovněž i záležitost Toho Nejvyššího, že Vám dal tolik síly, 

abyste zapomněl na veškeré nemoci a neduhy, které postihují lidi staršího věku, a dal Vám do 

vínku jiskru vzpomínek, které jste mnohokráte realizoval.  

Přeji Vám, milý pane profesore, abyste i nadále se svým přítelem doc. Zábojem Horákem 

pokračovali ve svém díle, vydávání odborného časopisu Church Law Review. A také aby Vám 

dal Hospodin ještě mnoho požehnaných dní, dobrou mysl, a hlavně zdraví k dalším krokům 

v rámci vyučování Církevního práva a šíření informací o jeho obsahu v celém našem národě. 

 

S neskonalou úctou  

Marie Michaela a Jan Hájkovi 

Karlovy Vary 

 
 

 

Kniha Mgr. Jana Hájka  

Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě, 

která právě vyšla 
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Sborník z konference Církev a stát 2022 
 

S radostí oznamujeme, že vyšel sborník příspěvků z letošní konference Církev a stát 2022 v tiš-

těné i elektronické podobě: BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2022, sborník příspěvků 

z konference, Brno, 2022, 96 s., ISBN 978-80-280-0152-0. 

 

NAGY, Jakub, Změny v kanonickém trestním 

právu se zaměřením na majetkové trestné činy, 

s. 9–21, 

DVOŘÁČEK, Jiří, Zásady trestní odpovědnosti 

v trestním právu katolické církve s přihlédnutím 

k českému trestnímu zákoníku č. 40/2009 Sb., 

s. 22–32, 

NOVÁK, Jiří, Postavení obětí v kanonickém 

trestním právu očima viktimologie, s. 33–48, 

PONÍŽIL, František, Přímé novelizace kodexu 

kanonického práva, s. 49–64, 

MENKE, Monika, Reforma Římské kurie a po-

stavení laiků za papeže Františka, s. 65–79, 

ZÁMEČNÍK, Jiří, Role osobní víry při uzavírání 

manželství v katolické církvi, s. 80–86, 

GRUNDZA, Tomáš, Diskriminace církví v ČR 

v oblasti udělování grantů na práci s dětmi a 

mládeží, s. 87–93. 

 

Elektronická verze sborníku je k dispozici zde. 

 
 
 
 
 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2022/cirkevastat2022.pdf
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The 7th Central European Young Canonistsʼ Forum 
 
 

Dne 25. listopadu 2022 se uskutečnila mezinárodní konference mladých kanonistů, která byla 

plánována do Olomouce, ale z technicko-organizačních důvodů byla on-line. Konference se 

aktivně zúčastnili doktorandi a postdoktorandi z Rakouska, Polska a Moravy. Konferenci za-

hájil doc. Vít Hušek, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olo-

mouci, pozdravil všechny účastníky konference a popřál jim hezký a plodný čas. 

První blok moderoval prof. Wilhelm Rees z Innsbrucku. V prvním příspěvku dr. Harald 

Tripp představil historickou sondu do jmenování biskupů, a to jak v latinské církvi sui iuris tak 

neopomněl zmínit ani východní katolické církve sui iuris. ICLic. Adam Pradela hovořil o revizi 

ústavy švýcarské církve a také o jejím financování. Po obou příspěvcích se rozproudila živá 

diskuse. 

 

 
 

Druhý blok moderoval prof. Damián Němec. První příspěvek měla Mag. Franziska Seiler, 

která mluvila o používání digitálních médii při získávání důkazů v kanonickém procesu. Mag. 

Michael Mlundi hovořil o přípravě na svátost manželství v diecézi Siniga v Tanzanii ve světle 

kánonu 1063 CIC/1983. Druhou polovinu bloku zahájil ICLic. Jiří Zámečník. Hovořil 
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o dokumentu o vzájemnosti víry a svátostí, který vydala Mezinárodní teologická komise. V po-

sledním příspěvku hovořil ICLic. František Ponížil o vadách křestní formy a jejich eklesiolo-

gických důsledcích. Druhý blok zakončila diskuse a na závěr prof. Němec zakončil konferenci. 

Jednacím jazykem konference byla němčina a italština.  

Další ročník konference je plánován na den 24. listopadu 2023 v Olomouci. Informace bu-

dou zveřejněny na webu konference. 

 

František Ponížil 

 

 
 

Z redakce periodik SPCP: 
 

Prosba šéfredaktora: 

pište mi laskavě jen na adresu spcp@prf.cuni.cz 
 

Již je tomu drahně let, co se (asi tak docela mimoděk) rozšířil nechvalně známý zvyk, že každý 

má dvě, tři i více e-mailových adres, což ovšem může u značné části respondentů přinést zvý-

šení komunikačních potíží, zejména nejistoty, zda již na všechny dopisy odpověděli. Rozhodli 

jsme proto společně s dalšími kolegy přistoupit na to, že každý z nás bude využívat jen jeden 

e-mail a ponechá si nanejvýš jen ještě druhý jako záložní. 

 

Prosíme, aby veškerá korespondence určená pro Jiřího Rajmunda Treteru, byla od této chvíle 

zasílána výlučně na adresu spcp@prf.cuni.cz. Tato adresa je sledována denně. Pokud přece jen 

použijete mé pouze záložní adresy tretera@prf.cuni.cz, pak zpravidla nebude Váš dopis přečten 

dříve než za týden. Žádnou jinou adresu nepoužívejte. Prosíme, aby i Vy, pokud máte dvě ad-

resy, jste nám oznámili, která bude ta, na kterou nám budete psát, tu druhou vymažeme. 

 

Děkuji za pochopení.  

Jiří Rajmund Tretera 

 

 

Změna v redakčním plánu v roce 2023 
 

Oznamujeme, že od ledna 2023 bude Zrcadlo církve vycházet jen jednou měsíčně, to znamená 

12krát do roka. Zato Church Reporter, který vychází jednou měsíčně (12krát do roka), bude 

nadále vycházet nejenom v angličtině, ale také v překladu do češtiny, jak jsme to již zkusili 

v posledních měsících roku 2022. Takže každý člen SPCP i předplatitel Revue církevního práva 

bude dostávat e-mailem měsíčně dva různé vědecko-informační bulletiny SPCP, každý cca o 

8–16 stranách, s barevnými ilustracemi.  

http://www.youngcanonistsforum.com/
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Věříme, že s Boží a Vaší pomocí se nám podaří udržet i při prudkém zvýšení ceny, k němuž 

došlo v tiskárně, vydávání našeho vědeckého odborného časopisu Revue církevního práva – 

Church Law Review v češtině, slovenštině a angličtině na dosavadní úrovni, tj. čtyřikrát do 

roka, i s použitím černobílých fotografií v textu, a to ve formě papírové, jakož i internetové. To 

znamená, že každé číslo budou členové a předplatitelé nadále dostávat poštou domů. 

Děkujeme všem, kdo nám v posledních týdnech zaslali své články, takže číslo 4/2022 je 

dostatečně zaplněno a vyjde ještě tento měsíc. Prosíme autory, aby neutuchávali ve své či-

norodosti. 

 

Redakce tří periodik Společnosti pro církevní právo 

 

 

Nová kniha Mons. Tomáše Halíka 
 

HALÍK, Tomáš, Procitají andělé, Ad-

ventní a vánoční kázání v neklidné době, 

NLN, s.r.o., Praha, 2022, 110 s., ISBN 

978-80-7422-904-6. 

 

Kniha navazuje na soubor postních a ve-

likonočních kázání pronesených v praž-

ské akademické farnosti v době první 

vlny pandemie koronaviru a vydaných 

pod názvem Čas prázdných kostelů. 

Také během druhé vlny nákazy hovo-

řil autor často pouze před kamerou, která 

jeho promluvy zprostředkovávala stále 

širší „virtuální farnosti“. Její okruh zahr-

nuje pravidelné návštěvníky bohoslužeb 

i množství lidí v chrámových lavicích 

nezabydlených, ale poctivě hledajících 

odpovědi na důležité otázky, které se tý-

kají místa a smyslu lidské existence 

v současných proměnách světa. 

Autor literárně zpracoval kázání na 

neděle a svátky druhého nejvýznamnějšího okruhu liturgického roku, doby adventní a vánoční. 

Vznikl tak soubor teologicko-filozofických esejů, nabízejících porozumění duchovnímu 

smyslu biblických příběhů o očekávání a příchodu Spasitele, o lidské touze po naději a radosti 

v temných dobách a o Boží odpovědi. 
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O Autorovi 

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., Dr.h.c. (nar. 1948), vzděláním filozof, sociolog, teolog a reli-

gionista. Za totality činný v náboženském a kulturním disentu, nyní profesor Univerzity Kar-

lovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie. Po r. 1989 

navštívil na přednáškových a studijních cestách všechny kontinenty, obdržel čestné doktoráty 

univerzit v Erfurtu a Oxfordu. 

Jeho knihy vyšly ve 20 jazycích a získaly řadu prestižních cen v Evropě (včetně Ceny za 

nejlepší teologickou knihu Evropy v r. 2010) i v USA a Kanadě. Je nositelem významných oce-

nění včetně Ceny kardinála Königa, Ceny Romana Guardiniho, Templetonovy ceny a Komen-

ského ceny. Papež Benedikt XVI. ho jmenoval čestným papežským prelátem. Získal vysoká státní 

vyznamenání (Rytířský kříž za zásluhy) od prezidentů Polské republiky a Spolkové republiky 

Německo. 

Z internetových stránek ČKA 

 

 

Z nové literatury 
 

HÁJEK, Jan, Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě, Mare Czech, Praha, 2022, ISBN 

978-80-88215-79-0, 

 

POLÍVKA, Šimon, Pravomoci zpovědníka podle církevního práva, Hesperion, Praha, 2022, 

205 s., ISBN 978-80-88353-17-1. 

 

TRETERA, Jiří Rajmund: České paměti, Dobrodružný život právníka, profesora právnické fa-

kulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech, Leges, Praha, 2022, 508 s., ISBN 978-80-

7502-641-5. 

 

 

Gratulace členům SPCP 
 

Probošt Mgr. Ivo Prokop z Jindřichova Hradce byl od 1. listopadu 2022 jmenován sídelním 

kanovníkem Katedrální kapituly sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 

JUDr. Marie Boháčová z Prahy, advokátka, oslaví ve čtvrtek 1. prosince 2022 své 65. naroze-

niny. 

Otakar Duchek z Plzně, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, oslaví v pondělí 5. pro-

since 2022 své 25. narozeniny. 

Mgr. Stanislav Hykyš z Pardubic, advokát, oslaví v pátek 9. prosince 2022 své 45. narozeniny. 

Prof. dr hab. Mieczysław Różański, profesor Varmijsko-mazurské univerzity v Olštýně, oslaví 

ve středu 14. prosince 2022 své 55. narozeniny.  



ZRCADLO CÍRKVE 12/2022/1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodikum Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovice 

vydává a rozesílá Společnost pro církevní právo, z. s., Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3. 

Staroměstská věž Karlova mostu, vpravo socha sv. Iva, patrona právníků, vlevo v pozadí klášter velmistra křižovníků s čer-

venou hvězdou. 

Foto Jakub Nagy 

 

Šéfredaktor: 

Zástupce šéfredaktora: 

Redaktor: 

Layout: 

Technický redaktor: 

P. Jiří Rajmund Tretera OP 

Záboj Horák 

Jakub Nagy 

Marek Novák 

Tomáš Grundza 

 

Starší čísla online: spcp.prf.cuni.cz/aktuality. Zrcadlo církve vychází dvakrát měsíčně. 

spcp@prf.cuni.cz 

ISSN 2695-0111 
 

http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality

